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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271771-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Tarnowo Podgórne: Usługi udzielania kredytu
2010/S 178-271771
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
Do wiadomości: Oskar Cierpiszewski
62-080 Tarnowo Podgórne
POLSKA
E-mail: zp@tarnowo-podgorne.pl
Faks +48 618146118
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.tarnowo-podgorne.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Udzielenie kredytu długoterminowego.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6
Kod NUTS PL418

II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 20 000 000,00 PLN z
przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.
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Kod CPV 66113000-5.
2) Planowany okres kredytowania - spłata w ciągu 9 lat począwszy od roku 2012.
3) Waluta - PLN.
4) Oprocentowanie: zmienne uzależnione od WIBOR 1M.
5) stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:
— do oferty: według stawki WIBOR 1M na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego termin złożenia oferty tj na
dzień 30.9.2010 r,
— do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia
miesiąca poprzedzającego w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy - ma zastosowanie do końca
miesiąca kalendarzowego w którym zostanie zawarta umowa.
Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego
dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy powiększoną o marżę wykonawcy. czyli np. odsetki od
1-go listopada – WIBOR 1M – 31 października. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia
roboczego następnego miesiąca.
6) raty kapitałowe kredytu – płatne kwartalnie.
Spłata kwartalnych rat kredytu – płatna do 20 dnia miesiąca kończącego kalendarzowy kwartał począwszy od I
kwartału roku 2012.
Liczba rat kredytowych –35 rat równych + 1 rata wyrównująca (ostatnia rata) *.
* do oferty należy przyjąć, że ostatnia rata wyrównująca płatna będzie w grudniu 2020 r.
7) uruchomienie kredytu bezpośrednio po zawarciu umowy najpóźniej w terminie do 30.11.2010 r.
8) zastrzega się prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowej prowizji (kosztów)
9) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco,
10) odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych do dnia 20
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni począwszy od grudnia 2010 r.
11) Prowizję banku i wszystkie opłaty związane z udzieleniem kredytu należy ująć w marży Banku doliczanej do
stawki WIBOR 1M.
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8)

Podział na części
Nie

II.1.9)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres
Dotyczy udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 20 000 000 PLN.

II.2.2)

Opcje
Nie

II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 30.11.2010. Zakończenie 31.12.2020

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
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III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje
Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert musi wnieść wadium o wartości 100 000,00 PLN. (słownie:
sto tysięcy złotych).

III.1.2)

Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2)

WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełaniania warunków:
a) Warunek art. 22 ust.1 pkt.1 – na podstawie oświadczenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności
bankowej;
b) Warunek art.22 ust.1 pkt. 2 – na podstawie oświadczenia;
c) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 3 – na podstawie oświadczenia;
d) Warunek art. 22 ust.1 pkt. 4 – na podstawie oświadczenia;
e) Warunek art. 24 ust.1 – na podstawie oświadczenia oraz złożonych dokumentów.
Sposób dokonywania oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców określony został według
formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania. Ocena spełniania warunków podmiotowych dokonywana będzie wyłącznie na
podstawie dokumentów żądanych w pkt 9.
Wykaz oświadczeń i dokumentów:
Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania ważności, oferta musi zawierać
następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ich odpisy lub
kserokopie:
a) ofertę zgodną z formularzem oferty stanowiącym załącznik do specyfikacji,
b) oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy,
d) zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29.8.1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. Z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku podmiotu mającego
siedzibę poza granicami RP – zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności lub każdy inny
dokument potwierdzający możliwość prowadzenia działalności obejmującej przedmiot zamówienia zgodnie z
obowiązującym prawem,
e) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
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raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy
Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy Prawo
zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z dyspozycją §2 pkt. 2 oraz §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.12.2009
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogą być składane.
Forma dokumentów zgodnie z §6 w/w Rozporządzenia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Zdolność techniczna

III.2.4)

Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie

III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
BOP.3411-71/10

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 20.10.2010 10:00
Dokumenty odpłatne Nie
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IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.10.2010 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20.10.2010 - 10:15
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3)

INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
POLSKA

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
POLSKA

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
9.9.2010
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